
Врховен суд на Република Македонија

Директор на мешовито и приватно претпријатие- исплата на
пензија У.бр.675/99

Сентенца

На директорот во мешовито и приватно претпријатие, со кое не засновал
работен однос, не му се запира исплатата на пензијата.

Образложение

Тужбата е основана.
Во постапката било неспорно утврдено дека на тужителот му било признато право
на старосна пензија со конечно решение, сметано од 1.8.1990 година. Сметано од
1.3.1993 година му била запрена исплатата на пензијата, затоа што бил основач и
директор на приватно претпријатие.
Оспореното решение се заснова на погрешна примена на материјалното право.
Според член 105 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
("Службен весник на СРМ" бр.23/82, 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и "Службен
весник на РМ" бр.36/91 и 12/93) кој се применуваше до 31.12.1993 година, на
корисникот на пензијата додека е во работен однос или додека врши самостојна
или професионална дејност во земјата или во странство, му се запира исплатата
на пензијата.
Според член 154 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
("Службен весник на РМ" бр.80/93, 14/95, 71/96 и 32/97) кој се применува од
1.1.1994 година, на корисникот на пензијата додека е во работен однос или додека
врши дејност во Републиката или во странство, му се запира исплатата на
пензијата.
Во врска со овие одредби, во постапката било неспорно утврдено дека тужителот
бил основач и директор на претпријатието "К." од 14.8.1990 до 25.5.1994 година,
кога во судскиот регистар биле извршени измени на основачот и овластеното
лице за застапување, на начин што бил бришан тужителот како основач и
директор, а било запишано лицето С. С.. Во постапката, исто така, било неспорно
утврдено дека тужителот за време додека бил директор на ова претпријатие не
засновал работен однос.
Од ваквата фактичка состојба произлегува дека не настанал случај од цитираните
прописи, за запирање на исплатата на пензијата, затоа што тужителот по
остварување на правото на пензија не засновал работен однос и не вршел
дејност.
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Тоа што тужителот бил директор на претпријатието не е од значење за исплатата
на пензијата, затоа што тужителот како директор не морал да заснова работен
однос со претпријатието. За првпат со Законот за дополнување на Законот за
претпријатијата ("Службен весник на РМ" бр.15/95), кај претпријатијата во
мешовита сопственост и во приватна сопственост беше предвидено
задолжително вработување на директорот, меѓутоа, Уставниот суд на Република
Македонија со Одлука У.бр.343/95, У.бр.344/95 и У.бр.10/96 ("Службен весник на
РМ" бр.17/96), го укина овој закон, поради што не постоел основ за запирање на
исплатата на пензијата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.675/99 од 13.12.2000
година.
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